
—   12   — 

Jaunartzerako abestiak… 
 
1.  Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 

   Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2.  Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
   Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3.  Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
   ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
 

2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
 

3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

MAITASUNA BAKEAREKIN BATERA 
Eskeintzeko nator esku emotera. 

 
1 Alkarturik gaudenean Jaunaren aurrean 
bardin izan behar dogu kalean. 
 
2 Anaitasun jatorrean esku emotean 
bihotza senti behar da bakean. 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

 
OTOITZA 
 

Jauna: burumakur bizi izateak 
aldi bateko poztasunak emoten deuskuz 
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—Jesus Jauna: zeu zara gure bihotzen argia eta 
herrialde guztiena. Erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna: zeuk deitzen deuskuzu zeuri ja-
rraitzera. Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna: alkartasunean gura gaituzuna. 
Erruki, Jauna. 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 
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Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
ESKARIAK 
 
† Jainkoak bere berban agertu deuskunari eran-
tzunez, zuzendu deioguzan gure eskariak, uste 
onez: 
 
Erantzuna: Jainko Jauna, zeugan dogu uste ona 

 
 
—Elizearen alde: sinismenean hezi gaizan, Jesusi 

jarraitzen irakatsi deigun eta bokazino hau 
inguru guztietan zabaldu daian salbamen es-
keintza lez. Egin daigun otoitz. 

—Pozik barik, edo atsekabean, edo gaixorik, edo 
erasoak jasaten bizi diranen alde: besteon al-
kartasuna izan daien, Gizarte zuzenagoa 
eraiki ahal izan daigun. Egin daigun otoitz. 

—Eztabaidan, haserre artean edo burrukan eta 
gerran diharduen familia, herri eta nazinoek 
Bakerako eta Alkarrizketarako deiei harrerea 
egin deieen. Egin daigun otoitz. 
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tzeko, idaztietara joten dabe, eta hantxe aurkitzen dabe 
beharrezko daben argitasuna. Horren lekuko Isaiasen libu-
ruko txatal hau. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 8, 23b—9, 3) 
 

Sasoi batean, lotsagarri itzi zituan Jaunak 
Zabulonen lurraldea eta Neftaliren lurraldea; 
azken aldian, ostera, ospetsu egin dau 
itsaso ondoko bidea, 
Jordanez bestaldeko lurraldea, 
eta Galilea, Jentilen eskualdea. 
Ilunpetan ebilen herriak 
argi handia ikusi eban; 
heriotz-kerizpean bizi ziranei 
argiak egin eutsen disdira. 
Gehitu zenduan poza eta handitu atsegina; 
pozetan dabilz zure aurrean, 
uzta batzean izaten dan pozaz, 
harrapakinak banatzean izaten dan atseginaz. 
Apurtu dozu-eta lepoan eroien buztarri astuna, 
zapaltzailearen aginte-makila, 
Madiango gudarostea apurtu zenduan lez. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Oinarriak sendo ez dagozanean azaleko gauzetan eta ezta-
baidetan galtzen gara. Beharrezko dogu, idazki honen ara-
bera,  gure sinismena hobeto ezagutzea eta Jesusengan oina-
rritzea. 
 
San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 1, 10-13. 17) 
 
Senideok: Jesu Kristo gure Jaunaren izenean arren eskatzen 
deutsuet: etorri zaiteze bat guztiok eta ez bedi izan zatiketa-
rik zuen artean; bizi alkar ondo harturik, ikuspegi eta iritzi 
bat bera dozuela. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, Urtean Zeharreko 3. 
domekako liturgiara. 
Liturgiak gure arteko hartu-emonak estutu eta 
hobeagotu egin behar dauz; gure sinismena sen-
dotu, eta gure bokazinoa areagotu. 
Gaurkoak hiru arlook ikutuko ditu. Urten daigun, 
ba, gure ohikeriatik. Arretaz entzun daiguzan 
irakurgaiak; eta gogobarritu gaitezala, Jesusen 
deiari poztasunez erantzuteko. Gaurko munduak 
eta gure inguruak berak ere testiguak behar 
dauz. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 

 
1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 
 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 
 

Damu-otoitza 
Ez daukagu argi Jesusi jarraitzea bokazinoa 
dana, eta gure artean zatiketak-eta daukaguz. 
Damutasunez jo daigun Jainkoaren errukira: 
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eta etsipen eta negarraldi luzeak 
gure arteko haserreak-eta dirala-ta. 
 
Zuk, ostera, benetako poztasuna, 
barru-barrutik sortzen dana, emoten deuskuzu, 
eta horren banatzaile izatera bialtzen, 
besteak ere poztu daitezan. 
 
Uxatu eiguzuz bildurrak eta ahuleziak; 
bihozbarritu gaizuz, eta gora begira jarri, 
aldi bateko poztasuna barik irauten dauana bi-
latu daigun, 
banatu eta ospatu bizi garan inguruetan. 
 
—AMEN. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
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(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
ERANTZUN-SALMOA 

Sal 26, 1. 4. 13-14 

 
 
Jauna dot argi eta salbamen, nork ni bildurtu? 
Jauna biziaren babes, nork ni izutu? 
Gauza bat eskatzen deutsat Jaunari, 
horren bila nabil ni: R/. 
 
bizi naitela Jaunaren etxean 
neure bizitzako egun guztietan, 
Jaunaren edertasuna miretsiz 
eta haren tenplua zainduz. R/. 
 
Ziur dakit Jaunaren ontasuna gozatuko dodala 
bizidunen lurrean. 
Itxaron Jaunagan! 
Eutsi gogor, izan bihotz! 
Itxaron Jaunagan! R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Jesusen lehenengo jarraitzaileek, euren esperientzia azal-
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—Liturgia ospatzeko alkartzen garanok geure 
prestutasunaz, esku hartzeaz eta ospatzeko 
bizitasun eta poztasunaz iragarri daigun Jesu-
sen jarraitzaile izateak emoten deuskun poza. 
Egin daigun otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 

 
GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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Izan ere, ene senideok, Kloeren jenteagandik jakin dot ezta-
baidak dozuezala zeuen artean: hau da, hor ei diharduzue nor 
bere aldetik esaten: "Ni Paulorena naz", "Ni Apolorena"; "Ni 
Pedrorena", "Ni Kristorena". 
Zatituta al dago, bada, Kristo? Paulo kurutzeratu ete eben 
zuekaitik? Edota Pauloren izenean bateatu ete zinduezan? 
Kristok ez ninduan bateatzera bialdu, Barriona iragartera 
baino, eta hau, ez giza jakituriazko berbaz, Kristoren kuru-
tzeak bere indarra galdu ez dagian baino. 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Jesusengan sinistea haren deia entzutea, hari 
erantzutea eta bere jarraitzaile bihurtzea litza-
teke. Entzun daigun haur gaurko ebanjelio zati 
honetan, Aleluia abestuz, zutunik. 

 

 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 4, 12-23) 
 
Joan Bateatzailea kartzelan sartu ebela jakin 
ebanean, Jesus Galileara baztertu zan. Baina 
Nazaret itzirik, itsasbazterrean dagoan Kafar-
naumen jarri zan bizi izaten, Zabulonen eta Nef-
taliren lurraldean. Holan bete zan Isaias profe-
teak esana: 
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«Zabulonen lurraldea 
eta Neftaliren lurraldea, 
itsasbidea, Jordanez bestaldean, 
Jentilen Galilea. 
Ilunpetan bizi zan herriak argi handia ikusi eban; 
heriotz-kerizpean bizi ziranei 
argiak egin eutsen disdira». 
Ordutik hasi zan Jesus iragarten: «Bihozbarritu 
zaiteze, hurrean da-eta zeruetako erreinua». 
Jesusek, Galileako itsasbazterrean zehar ebi-
lela, anaia bi ikusi zituan, Simon, Pedro deitua, 
eta haren anaia Andres, sareak itsasoan bota-
ten, arrantzaleak ziran-eta. Jesusek esan eu-
tsen: «Zatoze Nigaz, eta giza arrantzale egingo 
zaituet». Hareek bat-batean sareak itzi eta ja-
rraitu egin eutsoen. 
[Aurreratxoago, beste anaia bi ikusi zituan, San-
tiago eta honen anaia Joan, Zebedeoren se-
meak, aitagaz ontzian sareak konpontzen; eta 
dei egin eutsen. Hareek, bat-batean, ontzia eta 
aita itzirik, jarraitu egin eutsoen. 
Jesus Galilea osoan zehar ebilen, hango sinago-
getan irakasten, erreinuaren Barriona iragarten 
eta herrian gaitz eta gaixotasun guztiak osa-
tzen]. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 


